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واژههای کلیدی

هویت شهر

مناظر موقت ،پوششــى موقتى براى مناظر دائمى هســتند که اگرچه براى مدت كوتاهى باقى مىمانند ،تأثيرشان بر ادراك ذهنى
مردم از محيط و خلق معنی ،پايدارتر و مؤثرتر اســت .در این مقاله تالش شــده اســت تا با استفاده از روش تحلیلی ـ توصیفی با
استفاده از شفافسازی متون و بررسی مصادیق به تبیین چگونگی سازوکار تأثیرگذاری منظر موقت پرداخته شود و همچنین با در
نظر گرفتن این مقوله بهعنوان مقولهای جدید ،تأثیرات منظر موقت بر رفتار و تعامالت اجتماعی شهروندان موردبررسی قرار گیرد.
نتایج پژوهش نشــان میدهد؛ منظر موقت با ایجاد تجربهای جدیــد از منظر ،در نقش یک محرک ،کنشهای آگاهانه و ناآگاهانه
اجتماعی را به همراه دارد .شــهروندان جذب فعالیتها و حضور سایرین میشوند و بهواسطه تجربه و حضوری مشترک خاطرهای
جمعی شــکل میگیرد .تباین فضایی صورت گرفته ســبب افزایش حس تعلق میشود .درنهایت این نمایش شهری سبب افزایش
تعامالت اجتماعی و تبدیل شهروندان به شهروندی فعال میگردد.
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دکتر مریم چشمه قصابانی ،دکتر حسنعلی لقایی،
دکتر فرح حبیبهویت شهر
شماره هشتم /سال پنجم /بهار  ،تابستان 1390

مقدمه

موضوعی جدید برای مطالعه را به انســان شناســان و به دیگر اندیشمندان،

مفهوم منظر براي انســانها متفاوت اســت .منظره به این خاطر مفید است

عرضه میکند( .فکوهی)242 ,1383 ,

کــه خاطرات و تجربیات ما را به یاد مــیآورد .یعنی همان عکسالعملهای

باکم رنگ شــدن نقش رویدادها در جوامع و از دســت رفتن تدريجي فضاي

احساســی درونی که وقتی ظهور کردند قادرند روند افکار ما را بر هم بزنند .و

مناســب و تعریفشده براي مشارکت مردم درآنها ،که سبب حذف شدن يکي

این همان چیزهای ناخواستهای است که ما با آن روبهرو میشویم .زبرا بهطور

از بســترهای اصلي ايجاد تعامالت اجتماعی میشود لزوم پرداختن به بحث

وضوح اگر قرار باشــد محیط یک عکسالعمل حسی با یا بدون خواست ما به

منظر موقت احســاس میشود .چراکه اثر برجایمانده از مناظر موقت بر ذهن

وجود آورد (کالن.)7 ،1382 ,

مردم ،علیرغم عمر کوتاه مناظر موقت ،بادوامتر و مؤثرتر اســت .مناظر موقت

منظر را نمیتوان تنها در کالبــد و عناصر دائمی خالصه كرد ،چراکه كيفيت

شــهرى بهعنوان بســتری برای رویدادها و با اســتفاده از عناصری که ثابت

و معنا را هم دربردارد و نمیتوان آن را مفهومي تجريدي و انتزاعي دانســت،

نیستند ،قابلیتی هستند که عالوه بر تأثیر کالبدی ،تأثیر گسترده آنها در بهبود

زیرا از طریق كالبد و حواس ادراک میشــود و درواقع منظر ،پدیدهای است

و ارتقاء کیفیت فضا را نمیتوان نادیده انگاشــت چراکــه کیفیت فضا صرفا

عيني -ذهنــي .منظر موقت پدیدهای همواره در حال تغییر اســت که تحت

ناشــی از عناصر ثابت نیســت .ازاینرو هدف از این پژوهش ،تحلیلی اســت

تأثیر شــرایط مختلف اجتماعی ،فرهنگی ،سیاســی ،رویدادها و حوادث شکل

بر ســازوکارهایی که منجر به شــکلگیری مناظر موقتی که زمینهساز بروز

میگیــرد .تغییراتی در فضا ایجاد میکنــد که در عین بصری (کالبدی) بودن

رفتارهای اجتماعی و تعامالت شــهروندان و ارتباط بیشــتر انسان با محیط

دارای تأثیرات ذهنی بر مردم نیز میباشد.

میگردند .ساختار پژوهش در شکل  1ارائهشده است.

امــروز در جهانی زندگــی میکنیم که در آن انســانها در کلینیکها به دنیا
میآیند و در بیمارســتانها میمیرند؛ جهانی که در آن موقعیتهای تفننی و

روش پژوهش

هویت شهر

غیرانســانی دائما افزایش مییابند؛ جهانی که در آن نقاط گذار و اشتغالهای

منظر موقت مقولهای جدید اســت که دارای ابعاد بســیار گستردهای است .با

موقت (هتلهای زنجیرهای ،زورآباد نشینها ،کلوپهای تعطیالت ،اردوگاههای

توجه بــه اینکه به این مقوله تخصصی در موارد بســیار محدودی در برخی

پناهندگان ،حلبیآبادهای مناسب برای قبرستانهای خودرو یا برای ابدیتی رو

پژوهشها و طرحها پرداختهشــده است قابلیتهای منظر موقت ،آنچنان که

به فساد) در شبکۀ متراکمی از وسایل حملونقل توسعه مییابند ،و درعینحال

باید شناختهنشده و مورداستفاده قرار نگرفته است .به نظر میرسد پژوهشی در

چنین فضاهایی ،فضاهایی آکنده از انســانها هســتند ،جاهایی که مشتریان

این رابطه به میزان قابلتوجه و بهصورت روشمند بر این موضوع تمرکز نکرده

فروشــگاههای بزرگ ،دســتگاههای توزیع اســکناس و کارتهای اعتباری

است .ازاینرو این پژوهش با ماهیت بنیادی ـ نظری درصدد است تا با روش

با اداهای پرنده وار فروشــندگان در هم میآمیزنــد .جهانی که بهاینترتیب

توصیفی ـ تحلیلی با اســتفاده از اسناد و متون و بهرهگیری ازنظر اندیشمندان

بــه فردیت منزوی ،به گذار حالت موقت و به روزمرگی ،سپردهشــده اســت،

با بهرهگیری از روش اســتدالل منطقی به تبیین سازوکار منظر موقت بپردازد
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شکل  10ساختار پوهش
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و درنهایت نقش منظر موقــت را بهعنوان راهکاری متفاوت در ارتقاء کیفیت
محیط بررسی و تأثیر آن برافزایش تعامالت اجتماعی را تدقیق نماید.

پیشینه موضوع
با توجه به ابعاد بســیار گســترده مقوله منظر موقــت و اینکه پژوهش
گســتردهای که دقیقا به این موضوع پرداخته باشــد وجــود ندارد در
خصوص پیشــینه موضوع به موارد محدودی که بهصورت مســتقیم و
غیرمستقیم به این موضوع مرتبط هستند اشاره میشود( .جدول )1

چهارچوب نظری پژوهش
منظر موقت
همانطور که اشــاره شد منظر موقت ابعاد گستردهای دارد و زمانی که
به مفهوم موقت پرداخته میشــود ،ادراک منظر میتواند دشوار باشد و
هر منظری میتواند موقتی باشــد .امــا کیفیت منحصربهفرد حاصل از
رخدادهای مکانــی را میتوان بهعنوان مفهومی بنیادی از منظر موقت
در نظــر گرفت .ازاینرو در راســتای این پژوهــش نظرات و مصادیق
مطرحشده توسط اندیشمندان در قالب جدول  2ارائه میگردد.

جدول .1بررسی پیشینه موضوع
پژوهش
لینچ در کتاب «سیمای شهر» شهر را مجموعهای از عناصر کالبدی بلکه مهمتر از آن دربرگیرنده انسانها ،فعالیتها و رفتارهایشان میدانست( .لینچ،
)1374
هالپرین در کتاب «شهرها» ا به تجربه فضایی انسانها میپردازد بهگونهای که وی همواره بر نقش مردم و حرکات آنان در پایایی و ماندگاری یک شهر اشاره
دارد وزندگی شهری را وابسته بدان میداند)Halprin, 1972( .
کری در گفتارى منظر موقت را بهعنوان ایدهای که هرلحظه تجربه جديدى را براى استفادهکنندگان ايجاد میکند .مطرح مینماید او زمینهای متروك و
رهاشده و يا فضاهاى شهرى نظير میدانها و تفرجگاهها را بهعنوان بسترى براى انجام ايده منظر موقت مطرح میکند)Correy, 1978( .
فکوهی در بخشی از کتاب «انسانشناسی شهری» به صوری شدن فضا در قالب صحنهها اشاره میکند ،و اینکه صحنههای زایش یافته ،قطعی ،غیرقابل
انعطاف ،ثابت و تغییرناپذیر نیستند .در این زمینه به مصداقهایی اشاره میکند( .فکوهی)1383 ،
گل در کتاب «زندگی در میان ساختمانها» به این مقوله میپردازد که در عصر زندگی ماشینی فضاهای همگانی باید بهگونهای طراحی گردند که عالوه بر
بهبود کیفیت آنها ،بیشتر فعالیتهای گزینشی و اجتماعی در آنها به وقوع پیوسته تا زندگی در این فضاها جریان داشته باشد( .گل)1387 ،
فضای شهری عنصری ثابت است :چارچوب ثابت روزانه در زندگی شهری عنصر منعطف شامل تسهیالت موقت خاص و وقایعی است که ممکن است در
طول سال در فضای شهر رخ دهند( .گل)1392 ،

هویت شهر

آشی هارا در بخشی از کتاب «زیباشناسی منظر شهر» از مناظر موقتی ژاپن یاد میکند و با اشاره به عناصر آن و رفتار مردم ژاپن در ارتباط با این عناصر و
مناظر در بخشهایی به مقایسه با اروپا میپردازد .به منظر موقت ایجادشده توسط آیینها و مناسبتها در ژاپن میپردازد ،به مناظر موقت فصلی و نحوه تأثیر
بر فضا اشاره مینماید و همچنین منظر موقت را بهعنوان مقطع ثانویه برای بناها در ژاپن در مقایسه با کشورهای اروپایی تعریف میکند( .آشیهارا)1391 ،
آدا در پژوهشی ،منظر موقت را از جنبه کالبدی بررسی میکند و آن را با عنوان اثر سبز آنی مطرح میکند)Ada, 2006( .

5

سنیول در یک پژوهش به بررسی سازماندهی رویدادها در فضاهای عمومی باز بهطور موقت برای انواع مختلف رویدادها ( بهعنوانمثال هنر و فرهنگ  ،ورزش،
علم و آموزش ،تفریح و سرگرمی) میپردازد و فرصت استفاده موقت مردم از فضاهای باز برای رویدادها را مورد مداقه قرار میدهد)Şenyol, 2010( .
مایو در مقالهای ضمن ارائه تعاريفى براى منظر موقت يك طبقهبندی مفهومى را بهصورت محدود براى منظر موقت ارائه داده است و از آن با عنوان مكانى
براى رويدادها بر مبناى شرايط اجتماعى یاد میکند)Mayo, 2009( .
راپاپورت در کتاب «معنای محیط ساختهشده» به تعریف عناصر نیمه ثابت و متحرک میپردازد و قابلیتی که این عناصر جهت تغییر در محیط رادارند تشریح
مینماید( .راپاپورت)1391 ،
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استیونز در مقالهای به بررسی انتقادی از تحقیقات نظری و مطالعات تجربی از کاربردهای موقت فضای شهری متروک و انتقال متعاقب آنها به سیاستهای
برنامهریزی محلی میپردازد)Stevens, 2012( .
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دکتر مریم چشمه قصابانی ،دکتر حسنعلی لقایی،
1390دکتر فرح حبیبهویت شهر
شماره هشتم /سال پنجم /بهار  ،تابستان

جدول  .2نظرات اندیشمندان و مصادیق مطرحشده درزمینه منظر موقت
نظرات

اندیشمندان
آشی هارا

آشی هارا به تفاوت ادراک فرهنگ ژاپنی از فضا؛ و تمایز ادراک ژاپنیها اشاره میکند .در این شیوه نگرش فضا بهعنوان چیزی که با مصالح
سنگین و حضور و وجود دیوارهای محصورکننده تعریف شود ،ادراک نمیشود .فضا چشماندازی از جریان تغییرات و دگرگونیهای مداوم است.
وی به فضاهایی نمادین در فصل شکوفه کردن درختهای گیالس اشاره میکند .فرش حصیری قرمزرنگی را زیر درختان پهن میکنند و
دوستان و فامیل دور آن جمع میشوند .حصیر بهوضوح فضا را تعیین حدود میکند ،کسانی که دور آن جمع شدهاند را متحد کرده و به آن جمع
و اطرافیان القا میکند همگی عضو یک گروهاند .با اشاره به خلق فضای نمادین با پردههای نخی عنوان میکند؛ از پرده با خطوط پهن قرمز و
سفید برای مناسبتهای فرخنده و پرده با خطوط مشکی و سفید برای مراسم عزاداری استفاده میشد .مرزی که نقش دیوار را ایفا میکند اغلب
نامرئی است ،یا حتی اگر قابلرؤیت باشد غیر محسوس و منظری موقتی است .در صورت عدم نیاز به فضای خلقشده؛ تجهیزاتی که قلمرو آن
را تعریف کرده است جمعآوری و فضا به همان سرعت که خلقشده بود ،ناپدید میگردد و منظر طبیعی بدون تغییر باقی میماند .مثالی دیگر
مناظر موقتی در فصل تابستان در کیوتو 1در امتداد رودخانه کیبون 2است .رستورانهای موقتی که در آنها مواد غذایی و نوشیدنیها در فضایی
سنتی و دلنشین سرو میشود .با اتمام فصل و جمعآوری عناصر موقت ،منظر رودخانه به حالت اصلی و قبلی خود بازمیگردد( .آشی هارا)1391 ،

کرمونا

نشان دادن تمایل به مناظر جدید و تجربیات لذتبخش داللت بر مکاشفه دارد که به گوناگونی و تغییر وابسته است .درعینحال که این نتایج
ممکن است بهسادگی با گذر زمان و چرخش فصول به وجود آیند همچنان میتوانند از مدیریت و حرکت و پویایی فضایی عمومی نتیجه شوند.

کری

اگر محیط پیرامون خود را بیشتر بررسی کنیم ،درمییابیم که تنها چیزی که میتوانیم از آن مطمئن باشیم ،تغییر است« .کری» توجه
مخاطبان خود را به فضاهای شهری ،خیابانها و فضاهای بدون استفاده بناها ،بهعنوان قابلیتهایی که بهعنوان بسترهای مناظر موقت تا
حدودی فراموششدهاند معطوف میدارد؛ همچنین میدانها و تفرجگاههای شهری که با دقت طراحیشده و با هزینههای زیاد ساختهشدهاند،
خیابانهای با عرض زیاد ،جلو و پشت حیاطهایی که اغلب در قسمتهای فرعی مسکونی بیاستفادهاند ،فضاهای باز همگانی هدررفته در
اطراف آپارتمانهای بلند و تودههای چمن آراستهشده در طول آزادراهها و عنوان میکند که هیچ فرصتی برای از دست دادن تجربه طرحهای
منظر موقت در فضاهای شهری ،حومه شهر و فضاهای روستایی نیست (.)Correy, 1987

هال

فضاهای ثابت به نظر هال ،ساختارهای عمومی معماری هستند درحالیکه درون این فضاها ما با فضاهای نیمه ثابت ،و فضاهایی کامال متحرک،
یعنی روابط جاری ،روبهرو هستیم( .هال 1376 ،به نقل از فکوهی)238 ،1383 ،

الوسون

معماری فضا را سازماندهی می کند و ساختار میدهد .اشیائی که درون معماری محصور میشوند و فضاهای آن را اشغال میکنند ،ممکن است با
استفاده از زبان فضا فعالیتها را تسهیل یا از آن جلوگیری کنند« .الوسون» در کتاب زبان فضا به موقعیتهایی میپردازد که از مبلمان [عناصر
نیمه ثابت] برای جانمایی انسان در فضا استفاده میشد که متعاقبا با ایجاد مکان -رفتارهای مناسب یا نامناسب ،سبب تسهیل یا ممانعت از
ایجاد روابط دلخواه آنان بود (الوسون.)1391 ،

لینچ

نشانهگذاریها با ایجاد تفاوت در اشیاء و رفتارها و ذهنیتها سبب «خوانایی» و «قرائت پذیری» (بهاصطالح لینچ) میشوند و میتوانند صحنه
را به شکل ثابت ،نیمه ثابت و یا با پویایی کامل درآورند( .لینچ  1376 ،به نقل از فکوهی)237-238 ،1383 ،

مایو

برخی از مناظر موقت ممکن است هرگز دوباره اتفاق نیافتند .تعدادی فصلی هستند ،و بهصورت سالیانه تجربه میشوند .برخی ممکن است هر
هفته یا هرروز ،با آنها مواجه شویم .رویدادهای اجتماعی میتوانند دریافت ما از یک محیط که صرفا توسط حضور مردم و مصنوعات موقت
آنها در این مکان تغییر دادهشده است را تغییر دهند .رژه ،مراسم تدفین ،بازیهای ورزشی ،کنسرتهای فضای باز و مناظر اینچنینی بهطور
موقت تغییر شکل میدهند ،در غیر این صورت منظر ،فضایی بدون تغییرات قابلتوجه ویژگیهای کالبدی ،بازتعریف میشود .صحنههای
متفاوت منظر از یک مکان ،برگزاری یک رویداد و تغییر مجدد دادن یک مکان برای استفاده از آن در یک دوره طوالنی ،مجموعهای از
چشماندازهای منحصربهفرد را ایجاد میکند .مناظر موقت نتیجه رویداد اجتماعی برنامهریزیشده یا واکنشی هستند ،و حاصل آن اساسا سازنده
یا تباهکننده میباشد)Mayo, 2009( .

راپاپورت

راپاپورت در رابطه با عناصر نیمه ثابت که قابلیت تغییر در محیط را ایجاد میکنند بیان میکند؛ عناصر نیمه ثابت شامل انواع مختلف
چیدمان ،مبلمان ،پرده ،اثاثیه ،گیاهان ،تابلوهای راهنما ،مبلمان خیابان ،تابلوهای تبلیغاتی ،ویترین مغازهها ،جانمایی حیاط و تزیینات چمن و
سایرعناصرشهری است .این عناصر بهآسانی و بهسرعت تغییر میکنند و دردادن معنی به مکانی که به آن تعلق دارند واجد نقش مهمی میباشند
و اهمیت آنها در برقراری ارتباط بیشتر از عناصر کالبدی ثابت است .بیشتر مردم خود را از محیطهای ساختهشده آماده ،و عناصر کالبدی ثابت
که بهندرت تغییر میکنند رها میکنند و تمایل دارند با داشتن حق انتخاب شخصی؛ خود به ایجاد و برقراری ارتباط بپردازند( .راپاپورت)1391 ،

یان گل

شهر مکان مالقاتی است برای تبادل موسیقی ،اجرا و نمایش استعدادها برای دیگران .همۀ این فعالیتها اشکال رنگارنگ و بااهمیت مالقات
در فضای شهری هستند .وی یک دستهبندی از عناصر شهری ارائه میدهد؛ فضای شهری عنصری ثابت است :چارچوب ثابت روزانه در زندگی
شهری عنصر منعطف شامل تسهیالت موقت خاص و وقایعی است که ممکن است در طول سال در فضای شهر رخ دهند :شنا و قایقسواری در
لنگرگاه در تابستان ،پیست اسکیت در زمستان ،بازارهای کریسمس ،کارناوالهای سالیانه ،سیرک در شهر ،هفتۀ فستیوال و همۀ دیگر وقایعی
که میتوانند بهنوبت در فضای شهری جایگیرند .و نهایتا عنصر موقت تعداد زیادی وقایع جزئی در شهر است :جشنهای ساحلی ،آتشبازیها،
کنسرتهای درون میدانها ،سرگرمی در پارکها ،جشن آتش در میانۀ تابستان و غیره .در انتهای این درجهبندی وقایع موقت اما شاد نوازندگان
خیابانی ،تئاتر خیابانی ،جشنهای خیابانی و شبشعرها را ،بهعنوان چند نمونه ،میتوان نام برد( .گل)1392 ،

حبیب

شکل شهر عالوه بر عناصر کالبدی شهر ،شامل فعالیتها ،جریانات و سیستمهای حرکتی ،انسانی و تمامی نیروهای زندگی شهر است که
هنوز توسط ذهن انسان ارزشگذاری نشده است و حوزه اتفاقات بالقوه حیات شهر با تمام مظاهر مادی و غیرمادی آن است( .حبیب)1385 ،

()Carmona et al., 2003
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ادامه جدول  .2نظرات اندیشمندان و مصادیق مطرحشده درزمینه منظر موقت
فکوهی

صوری شدن فضا در قالب صحنهها امری اجتنابناپذیر است ،اما این بدان معنی نیست که صحنههای زایش یافته ،قطعی ،غیرقابل انعطاف،
ثابت و تغییرناپذیر باشند .از کوچکترین فضاها تا بزرگترین آنها ،صحنهها میتوانند بهصورت های مختلف همزمان یا در زمان نسبت به
یکدیگر سازمانیافته و ترکیبهای متفاوتی ایجاد کنند .درون یک فضا میتوان محیطهای بیشماری را یافت ،مثال یک استادیوم ورزشی
ممکن است در یکزمان خاص این یا آن مسابقه را در خود جای دهد .درزمانی دیگر صحنۀ برگزاری یک نمایش شود ،یا یک کنسرت موسیقی،
یا یک همایش سیاسی .یک میدان شهری ،ممکن است یک گره در نظام حملونقل شهری باشد و یا یک محل بازار و یا یک محل گردهمایی
و غیره( .فکوهی)1383 ،

با جمعبندی نظرات بررسیشــده جهت تدقیق ســازوکار منظر موقت ،مدل

تعامالت اجتماعی کاهشیافته اســت .این فقدان ارتبــاط عالوه بر تأثیرات

ساختاری آن در قالب شکل  2ارائه میگردد.

مخرب فردی مشــکالت اجتماعی نظیر کاهش حس سرزندگی ،افزایش جرم

()Endnotes

خیزی ،کاهــش اعتماد اجتماعی ،کاهش ســرمایه اجتماعی و غیره را باعث

تعامالت اجتماعی

میشود (تبریزی و همکاران.)1393 ،

یکی از مهمترین نیازهای انسان ارتباط و تعامالت بهویژه در سطح اجتماعی

بر این اساس نظرات اندیشمندان در رابطه با حیات جمعی و تعامالت اجتماعی

است .در دنیای مدرن امروز بهویژه در شهرهای پرجمعیت به دالیل مختلف،

و نقش آن در جدول  3جمع آوری شده است.
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دکتر مریم چشمه قصابانی ،دکتر حسنعلی لقایی،
دکتر فرح حبیبهویت شهر
شماره هشتم /سال پنجم /بهار  ،تابستان 1390

جدول  .3نظرات اندیشمندان در رابطه با حیات جمعی و تعامالت اجتماعی شهروندان
اندیشمند
الکساندر

بر اساس نظر کریستوفر الکساندر  ،رابطه متقابل اجتماعی برای پاسخ به نیازهای انسان به پیوند جویی و احساس تعلق به مکان یک ضرورت است.
وی معتقد است فعالیتهایی چون تعامل با دیگران و مشاهده فعالیتهای مردم ،با به وجود آوردن زمینههای اجتماعی شدن و اجتماعپذیری به
رشد فردی انسان کمک میکند .درعینحال تعامل اجتماعی ،نگرش افراد با پیشینههای ذهنی و ویژگیهای متفاوت را به یکدیگر نزدیک میکند
(الکساندر.)1387 ،
12

کرمونا

انطباق مردم در فضا و زمان ،فرصتهایی را برای ارتباط و کنشهای اجتماعی فراهم میآورد .عوامل یا رویدادهای غیرمعمول میتواند به فرایندی
منجر شود؛ که طی آن تعدادی محرک خارجی باعث ارتباط بین مردم میگردد و غریبهها را به صحبت با سایر ناآشناها بهمثابه اینکه همدیگر را
میشناسند تشویق میکند .ترتیب قرارگیری عناصر مختلف  -نیمکتها ،تلفنها ،فوارهها ،مجسمهها -در فضاهای عمومی میتواند بهاندازهای بیشتر یا
کمتر به کنشهای اجتماعی منجر شود .پروژه فضای عمومی بیان میکند که چگونه کنشهای اجتماعی ناآگاهانه درجایی که چیزی موردعالقه مثل
مجسمههای گاو فایبر گالس بادوام طراحیشده توسط هنرمندان و در خیابانهای شیکاگو بهعنوان یک اثر هنر عمومی استقراریافتهاند ،روی میدهد؛
گاوها بهانهای برای مردمی که یکدیگر را برای شروع صحبت باهم نمیشناسند ،ایجاد میکنند)Carmona, 2003, 167( .

کر و همکاران

طبق دیدگاه «کر» و همکاران فضاهای عمومی بهعنوان «بستر مشترکی که مردم فعالیتهای کارکردی و مراسمی را که پیونددهندۀ اعضای جامعه
است ،در آن انجام میدهند ،چه روزمرگیهای معمولی باشد و چه جشنواره دورهای»« .صحنهای است که به روی آن نمایش زندگی جمعی ،در معرض
دید قرار میگیرد» (مدنی پور)1379 ،

گل

طبق دیدگاه «یان گل »14فعالیتهای اجتماعی ازجمله فعالیتهای اساسی انسانها در فضاهای باز شهری است« .یان گل» در رابطه با تعامل اجتماعی
سه گونه فعالیتهای بیرونی در محیط مصنوع را معرفی میکند که شامل فعالیتهای ضروری ،فعالیتهای انتخابی و فعالیتهای اجتماعی میباشند.
فعالیتهای ضروری ،فعالیتهایی هستند که حالتی اجباری دارند و شامل فعالیتهای روزانه از قبیل رفتن به محل کار ،خرید و غیره میباشند.
فعالیتهای انتخابی شامل تمایل به انجام فعالیتی در زمان و مکان مساعد هستند مانند نشستن ،بازی و غیره .فعالیتهای اجتماعی فعالیتهایی است
که وابسته به حضور دیگران در فضای عمومی است شامل تماشا کردن دیگران ،صحبت کردن و غیر (گل.)1387 ،
شهرها و فضاهای شهری میتوانند صحنه را برای فعالیتهای خاصی آماده کنند .اگر در فضای شهری زندگی و فعالیت وجود داشته باشد تبادالت
اجتماعی فراوانی نیز وجود خواهد داشت .اگر فضای شهری متروک و خالی باشد هیچ اتفاقی رخ نمیدهد .فعالیتهای اجتماعی شامل طیف وسیعی از
فعالیتهای متنوع است .تعداد زیادی ارتباط منفعل شنیداری و دیداری وجود دارد مثال تماشا کردن مردم و رخدادها .این شکل ساده و فروتنانۀ ارتباط
گستردهترین بخش فعالیت اجتماعی شهر است .ارتباطات فعالتری هم وجود دارد .مردم سالم و احوالپرسی میکنند و با آشنایانشان سخن میگویند.
در فضاهای خرید ،روی نیمکتها و هر جا که مردم منتظراند مالقات اتفاقی و مکالمات کوتاه روی میدهد .مردم آدرس میپرسند و اطالعات مختصری
در مورد آبوهوا و یا زمان رسیدن اتوبوس بعدی ردوبدل میکنند .گاهی ممکن است از این ارتباطات کوتاه ارتباطات گستردهتری نشأت بگیرد .درنهایت
گروه بزرگی از فعالیتهای مشترک کموبیش برنامهریزیشده نیز وجود دارد .بازارها ،بزمهای خیابانی ،مالقات ،رژه و تظاهرات .مردم جایی جمع میشوند
که اتفاقاتی میافتد و خودبهخود به دنبال حضور دیگران هستند« .گل» مهمترین جذابیت شهر را مردم میداند و از شهر بهعنوان مکان مالقات یاد
میکند .از دیدگاه وی ،در طول تاریخ ،فضای شهر در سطوح مختلف برای شهرنشینان بهمثابه فضای مالقات عمل کرده است .مردم یکدیگر را مالقات
و اخبار ردوبدل میکردند ،معامله میکردند و برای مراسم ازدواج برنامه میریختند -هنرمندان خیابانی مردم را سرگرم میکردند و کاالهایی برای فروش
ارائه میشد .مردم در وقایع کوچک و بزرگ شهر ،شرکت میکردند .حرکتهای دستهجمعی صورت میگرفت ،قدرت به نمایش گذاشته میشد ،جشنها
و مجازات در حضور عموم اجرا میشد و همهچیز در معرض دید عموم قرار میگرفت .شهر محل مالقات بود .زندگی در شهر روندی است که خود را
تقویت میکند .اتفاقی میافتد چون اتفاقی میافتد .بهمحض اینکه بازی بچهها آغاز شود افراد بیشتری به آن جذب میشوند .همین روند در فعالیتهای
بزرگساالن نیز وجود دارد .انسانها جایی میروند که انسانها هستند« .مردم جایی میآیند که مردم هستند ».اینیک جمله معروف اسکاندیناویایی
است .مردم ناخودآگاه جذب فعالیتها و حضور مردم دیگر میشوند .کودکان از پنجره کودکان دیگر را میبینند که بیرون از خانه مشغول بازی هستند
و بهسرعت به آنها میپیوندند( .گل)1392 ،
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نظرات

هالپرین

از دیدگاه هالپرین هر شهر دستاورد هنر خالقانهای از اجتماع و نیازمند حضور پیوسته و پرانرژی تمام شهروندان است ()Halprin, 1972, 9-14

لنگ

«جان لنگ» موضوع الگوهای تعامل اجتماعی را ازآنجهت حائز اهمیت میداند که «تعامل اجتماعی و دلبستگی مردم با محیطهای اجتماعی و
ساختهشده رابطه تنگاتنگی دارد» .وی توجهات اخیر به فضاهای عمومی را از عالقه روزافزون مردم به فعالیتهای خیابانی مثل دادوستدهای خیابانی،
غذا خوردن در بیرون از خانه ،پیادهروی و دوچرخهسواری میداند .به نظر او عرصههای عمومی باید معنادار ،دموکراتیک و نیز پاسخگو به این معنا که
طراحی و مدیریت فضا بهگونهای باید باشد که نیازهای استفادهکنندگانش را برآورده سازد .همچنین پنج نیاز اساسی مردم را که در عرصه عمومی باید
به آن پاسخ گفت چنین میشمارد.1 :راحتی .2آسودگی .3مشارکت غیرفعال با محیط.4مشارکت فعال .5اکتشاف( .لنگ.)1381 ،

اجتماعی
تعامالت
ارتقاء
موقت بر
تأثیر
تحلیلی بر ساز و کار
رویکردی
تابستان 1390
بهار و
پنجم/
منظر سال
هشتم/
شماره
شهر
هویت

ادامه جدول  .3نظرات اندیشمندان در رابطه با حیات جمعی و تعامالت اجتماعی شهروندان
الوسون

«الوسون» معتقد است همۀ ما در طول زندگی ،زمانی که در فضا حرکت میکنیم و خود را در ارتباط با دیگران قرار میدهیم ،کاربر فضا هستیم .فضا
مکان-رفتارهایی را خلق میکند که زندگی ،فعالیتها و رابطههای انسانی را سازمان میدهد .همه مردم باهم تفاوت دارند ،ولی بهطورکلی رابطۀ مستقیم
مردم با فضاها یا ساختمانها نیست که بیشترین اهمیت را دارد ،بلکه رابطۀ میان مردم مهمتر است( .الوسون)1391 ،

مامفورد

«مامفورد» عملکرد اصلی فضای شهری را شکل جمعی دادن به شهر میداند« .مارتن بوپر» آن را بهدرستی رابطه بین من و تو نامیده است .عملکردی
که امکان گردهماییهای بسیار ،مالقاتهای متعدد و رقابتهای فراوان بین افراد و گروههای متفاوت را فراهم کرده است ،بهگونهای که نمایش زندگی
اجتماعی بتواند در آنجا به روی صحنه بیاید ،بازیگران و تماشاگران ،به ترتیب نقش خود را عوض میکنند ،عملکرد اجتماعی فضاهای آزادشهری تجمع
افراد را ممکن میسازد» (شوای.)364 ،1375 ،

مازلو

بر اساس هرم مازلو ،انسانها نیازمند برقراری روابط اجتماعیاند .مازلو این نیاز را ناشی از نیاز جسمی ،نیاز به ایمنی و اطمینان ،نیاز به روابط اجتماعی،
نیاز به احترام و منزلت و تایید و تشویق میداند (گیدنز.)109 ،1373 ،

سنت؛ وایت؛ حیات جمعی فرصتی جهت رها شدن از تنشهای روزمره ،گذران اوقات فراغت ،تعامالت اجتماعی و گردهمایی افراد و گروههای مختلف و بستری
و برای حضور ،آزادی بیان و ابراز آنها در فضاست .حیات جمعی در فضاهای باز عمومی درگرو ترویج تعامالت اجتماعی (،)Sennette, 1974, 215
مارکوس
جذب افراد و گروههای مختلف ( ،)Whyte, 1980امنیت اجتماعی و درنتیجه ترغیب به افزایش تحمل گروههای مختلف در فضا ،جامعهپذیری بیشتر
فرانسیس
( )Marcus & francis, 1998و ایجاد فضایی فعال و سرزنده است( .بهزادفر و طهماسبی)1392 ،
مدنی پور

فضای عمومی یک دنیای نهادی و مادی مشترک و فضای حائلی است که امکان حضور مشترک را فراهم کرده ،روابط متقابل میان افراد را تنظیم
میکند .ما با حضور در مکانی که دیگران نیز در آن حضور دارند به تجربه مشترکی از جهان میرسیم .ما با حضور مشترک در نهادهایی خاص همچون
آیینها و مناسک ،نمایشها و اجراها ،گفتوگوهای دستهجمعی هم میتوانیم به تجربه مشترک دستیابیم .در بسترهای شهری پیش از مدرن ،فضاهای
عمومی نظیر میدانها عمومی و بازارها ،نقش ایجادکننده ارتباطات میان مردم را داشتند .جاهایی بودند که در آنها شکلی از کنش متقابل اجتماعی میان
شمار زیادی از مردم امکانپذیر میشد( .مدنی پور)1379 ,

حبیب

«فضاهاي عمومي شهر» را میتوان عرصهای دانست كه داستان زندگي جمعي در آنها گشوده میشود و مكاني نه صرفا كالبدي ،براي ايجاد تعامالت
اجتماعي و مراودات شهروندي را فراهم میکند (حبیب ,نادری ،جهانشاهلو ،و فروزانگهر.)1391 ،

بررســی مصادیــق و نمونههایــی از منظر موقــت مؤثر بر

6

5

دارند موردبررســی قرار گرفت  .بررسی مصادیق طبق دستهبندی ارائهشده
در شکل  4صورت گرفته است.
همچنین جهت بررســی مصادیق موردنظر به دلیــل تعداد زیاد مؤلفههای

تعامالت اجتماعی

مربوط به تعامالت اجتماعی ،مؤلفههای تجربه مشــترک ،خاطره جمعی و

بر اساس آنچه بررسی شد جهت تدقیق نحوه تأثیر مناظر موقت بر تعامالت

احساس تعلق انتخاب گردید( .جدول )4

شماره سی و سوم /سال دوازدهم /بهار 1397

با استفاده از تحلیل نظرات بررسیشده ،مدل ساختاری تعامالت اجتماعی در
قالب شکل  3ارائه میشود.

اجتماعی شــهروندان مصادیقی از مناظر موقت در ایران که جنبه عمومی

هویت شهر

ژان ژاک روسو میگوید؛ این خانهها نیستند که شهر را میسازند بلکه شهروندان هستند .در جهت کاهش نقش مصرفی شهروندی و افزایش نقش
شهروندی ،این امر با افزایش گفتگو و تعامالت اجتماعی بین شهروندان بهمنظور خلق روحیه مشارکت شهروندی و ایجاد احساس تعلق به مکان از
طریق ایجاد فضای گفتگو نظیر جشنواره ،برگزاری مراسم سنتی ،مذهبی ،جشنها ،اعیاد ،تعزیه ،کارناوال و موارد دیگر امکانپذیر است( .حبیب)1387 ،

19

دکتر مریم چشمه قصابانی ،دکتر حسنعلی لقایی،
1390دکتر فرح حبیبهویت شهر
شماره هشتم /سال پنجم /بهار  ،تابستان

شکل  .3مدل ساختاری تعامالت اجتماعی

هویت شهر
شماره سی و سوم /سال دوازدهم /بهار 1397
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شکل  .4دستهبندی مناظر موقت مؤثر بر تعامالت اجتماعی

جدول  .4نمونههای مناظر موقت و نحوه تأثیر بر تعامالت اجتماعی شهروندان
عناصر

هویت شهر

شماره سی و سوم /سال دوازدهم /بهار 1397

سیزده به در

متحرک

نحوۀ تأثیر
تجربه
مشترک

عید نوروز

نمونه
ثابت

خاطره
جمعی
*

نیمه ثابت

احساس
تعلق
*

چهارشنبهسوری

نوع منظر

آیینی  -ملی

*

آتش افروختن،
عناصر خاص
جهت اجرای
مراسم مرتبط

فضاهای باز،
چهارشنبهسوری یکی از مراسم دیرپای استقبال از عید نوروز و بهار است.
فضاهای شهری
درگذشته ،مردمان آتش را نماد روشنی ،طراوت و سازندگی میدانستند و به
و محلی
همین دلیل در غروب آخرین سهشنبه اسفندماه با بوته افروزی و پریدن از روی
آن با تاریکی و زمستان وداع میکردند و به نوروز و بهار خوشامد میگفتند و با
اجرای مراسمی مانند آبپاشی به یکدیگر ،پاکی و شادابی طبیعت را بهسوی
خود فرامیخواندند .چهارشنبهسوری مجموعهای از آیینهای گوناگون است .تفأل مراسم افروختن آتش و پریدن
از روی آتش
زدن ،اسفند دود کردن ،قاشق زنی و شال اندازی در کنار سایر مراسم به این
جشن حال و هوای با طراوتی میبخشد .امروزه برخی از این مراسم کمرنگ شده
و مانند سابق اجرا نمیشود ( دوستی و شاهرودی .)1390 ،اگرچه در سالهای
اخیر چهارشنبهسوری شکل دیگری به خود گرفته ،چنانچه این مراسم بهدرستی
اجرا گردد بهعنوان منظر موقتی که سالیانه رخ میدهد اثرات مثبتی بر شهروندان
خواهد داشت .تماشای رقص آتش ،شادی و سروری که با پریدن از روی آتش در
یک مراسم گروهی به آدمی دست میدهد همه و همه اثرات مثبت روانی برای
مراسم قاشق زنی
فرد به همراه داشته ،تجربهای مشترک را رقم میزند و چون اغلب در فضاهای
شهری در مقیاسهای مختلف میتواند صورت بپذیرد بهصورت خاطره جمعی در
گروههای مختلف ضمن ایجاد حس قلمروپایی حس تعلق را به ارمغان میآورد.

*

*

*

تجمع و حضور
مردم ،پریدن
از روی آتش،
حرکت در
محالت برای
قاشق زنی و ...

تجمع و حضور
و تکاپوی
شهروندان و
فروشندگان

سازههای موقت،
فضاهای باز
نوروز جشن آغاز سال ،از کهنترین جشنهای بهجامانده از دوران ایران باستان
شهری و محلی ،وسائل سفره
است .نوروز بهعنوان میراث فرهنگی ،در دوران معاصر همواره موردتوجه مردم
بازارها ،بازارچهها هفتسین و ...
قرارگرفته است و مردم مناطق گوناگون فالت ایران آن را جشن میگیرند .این
جشن با مراسم گوناگونی نظیر خانهتکانی ،آتشافروزی ،سفرههای نوروزی و
سفره هفتسین و دیدوبازدید خویشاوندان و آشنایان همراه است .هرسال با
نزدیک شده فصل بهار چهره شهرها رنگ دیگری به خود میگیرد و منظر موقتی بازارچه های موقت جهت
جهت استقبال از بهار ایجادمی گردد بازارچههای موقت جهت ارائۀ عناصر موجود
فروش وسائل هفتسین
در هفت و سین و مراسم عید نوروز شکل میگیرد و به همراه حضور و تکاپوی
شهروندان باهدفی مشترک ،فضای جمعی سرزندهای را پدید میآورد .این مناظر
موقت حس تعلق را برای شهروندان به ارمغان میآورند.

5

یکی از آیینهای نوروز مراسمی است تحت عنوان سیزده به در .مراسمی که در
میان اقوام مختلف دچار تحول و دگرگونی بسیار گردیده است .در روز سیزدهم
فروردین ایرانیان به دامن طبیعت میروند تا همراه خانواده خود آیینها و مراسم
ویژه این روز را برگزار نمایند .این حضور در بستر طبیعت چه در فضای شهری
و چه خارج از آن منظری موقت را شکل میدهد .رفتارهای جمعی خانوادههای
ایرانی در میان سایر گروههای مشابه رویدادی منحصربهفرد را رقم میزند .هر سیزده به در (حضور در پارک
شهری)
خانواده با ایجاد قلمرویی با عناصر موقت ضمن ایجاد حریم حضوری مشترک
را در حیات جمعی تجربه میکنند و خاطرهای جمعی به همراه حس تعلق را
رقم میزند.

اجتماعی
تعامالت
ارتقاء
موقت بر
تأثیر منظر
تحلیلی بر ساز و کار
رویکردی
تابستان 1390
بهار و
پنجم/
هشتم /سال
شماره
شهر
هویت
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دکتر مریم چشمه قصابانی ،دکتر حسنعلی لقایی،
دکتر فرح حبیبهویت شهر
شماره هشتم /سال پنجم /بهار  ،تابستان 1390

آیینی  -ملی

سیزده به در

نوع منظر

عید نوروز

یکی از آیینهای نوروز مراسمی است تحت عنوان سیزده به در .مراسمی که در میان اقوام
مختلف دچار تحول و دگرگونی بسیار گردیده است .در روز سیزدهم فروردین ایرانیان به
دامن طبیعت میروند تا همراه خانواده خود آیینها و مراسم ویژه این روز را برگزار نمایند.
این حضور در بستر طبیعت چه در فضای شهری و چه خارج از آن منظری موقت را
شکل میدهد .رفتارهای جمعی خانوادههای ایرانی در میان سایر گروههای مشابه رویدادی
منحصربهفرد را رقم میزند .هر خانواده با ایجاد قلمرویی با عناصر موقت ضمن ایجاد
حریم حضوری مشترک را در حیات جمعی تجربه میکنند و خاطرهای جمعی به همراه
حس تعلق را رقم میزند.

نوروز جشن آغاز سال ،از کهنترین جشنهای بهجامانده از دوران ایران باستان است .نوروز
بهعنوان میراث فرهنگی ،در دوران معاصر همواره موردتوجه مردم قرارگرفته است و مردم
مناطق گوناگون فالت ایران آن را جشن میگیرند .این جشن با مراسم گوناگونی نظیر
خانهتکانی ،آتشافروزی ،سفرههای نوروزی و سفره هفتسین و دیدوبازدید خویشاوندان
و آشنایان همراه است .هرسال با نزدیک شده فصل بهار چهره شهرها رنگ دیگری به
خود میگیرد و منظر موقتی جهت استقبال از بهار ایجادمی گردد بازارچههای موقت جهت
ارائۀ عناصر موجود در هفت و سین و مراسم عید نوروز شکل میگیرد و به همراه حضور
و تکاپوی شهروندان باهدفی مشترک ،فضای جمعی سرزندهای را پدید میآورد .این مناظر
موقت حس تعلق را برای شهروندان به ارمغان میآورند.

چهارشنبهسوری یکی از مراسم دیرپای استقبال از عید نوروز و بهار است .درگذشته،
مردمان آتش را نماد روشنی ،طراوت و سازندگی میدانستند و به همین دلیل در غروب
آخرین سهشنبه اسفندماه با بوته افروزی و پریدن از روی آن با تاریکی و زمستان وداع
میکردند و به نوروز و بهار خوشامد میگفتند و با اجرای مراسمی مانند آبپاشی به
یکدیگر ،پاکی و شادابی طبیعت را بهسوی خود فرامیخواندند .چهارشنبهسوری مجموعهای
از آیینهای گوناگون است .تفأل زدن ،اسفند دود کردن ،قاشق زنی و شال اندازی در کنار
سایر مراسم به این جشن حال و هوای با طراوتی میبخشد .امروزه برخی از این مراسم
کمرنگ شده و مانند سابق اجرا نمیشود ( دوستی و شاهرودی .)1390 ،اگرچه در سالهای
اخیر چهارشنبهسوری شکل دیگری به خود گرفته ،چنانچه این مراسم بهدرستی اجرا گردد
بهعنوان منظر موقتی که سالیانه رخ میدهد اثرات مثبتی بر شهروندان خواهد داشت.
تماشای رقص آتش ،شادی و سروری که با پریدن از روی آتش در یک مراسم گروهی
به آدمی دست میدهد همه و همه اثرات مثبت روانی برای فرد به همراه داشته ،تجربهای
مشترک را رقم میزند و چون اغلب در فضاهای شهری در مقیاسهای مختلف میتواند
صورت بپذیرد بهصورت خاطره جمعی در گروههای مختلف ضمن ایجاد حس قلمروپایی
حس تعلق را به ارمغان میآورد.

نمونه

فضاهای
باز شهری
و محلی،
بازارها،
بازارچهها

هویت شهر

سیزده به در (حضور در پارک
شهری)

بازارچه های موقت جهت فروش
وسائل هفتسین

مراسم قاشق زنی

مراسم افروختن آتش و پریدن از
روی آتش

نیمه ثابت

عناصر

تجمع و
حضور مردم،
پریدن از روی
آتش ،حرکت
در محالت
برای قاشق
زنی و ...

متحرک

*

*

تجربه
مشترک

*

*

خاطره
جمعی

*

*

احساس
تعلق

نحوۀ تأثیر

شماره سی و سوم /سال دوازدهم /بهار 1397

تجمع و حضور
سازههای
و تکاپوی
موقت،
وسائل سفره شهروندان و
هفتسین و  ...فروشندگان

فضاهای باز ،آتش افروختن،
عناصر خاص
فضاهای
جهت اجرای
شهری و
مراسم مرتبط
محلی

ثابت
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چهارشنبهسوری
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بازارچههای خیریه

نقالی (همدان)

تئاتر خیابانی

متحرک

نیمه ثابت

ثابت

عناصر
تجربه
مشترک
*

فضاهای
باز شهری
و فضاهای
عمومی

*

*

*

مبلمان و
عناصر خاص
جهت اجرای
نمایش

تجمع و
حضور مردم و
هنرمندان

حضور
سازههای
موقت ،مبلمان شهروندان
خاص برگزاری
بازارچه

حضور
سازههای
موقت ،مبلمان شهروندان
خاص برگزاری
جشنواره

عناصر و
مبلمان
متناسب با
برگزاری
جشنواره

 :تجمع
و حرکات
مردم ،حرکات
بازیگران

ادامه جدول  .4نمونههای مناظر موقت و نحوه تأثیر بر تعامالت اجتماعی شهروندان
نمونه

تئاتر خیابانی و نقالی مناظری موقتی را پدید میآورند .چنین
رویدادی با آوردن تئاتر میان مردم ،درگیر شدن نفس به نفس
تماشاگر و بازیگر ،مشارکت تماشاگر در تئاتر (ایجاد روحیه
مشارکت) ،بیان مسائل اجتماعی و بیان اسطورهها در قالب
نمایش بدون واسطه ،احیای مراسم سنتی .سبب ایجاد مشارکت
اجتماعی ،ایجاد تعامل ،ایجاد خاطره جمعی ،حس مکان ،و
همچنین ایجاد کیفیت سرزندگی در منظر روزانه و شبانه شهر
میگردند( .چشمه قصابانی و کریمی)

برگزاری جشنوارههای هنری نظیر نقاشی ،مجسمهسازی ،
نواختن در فضاهای شهری مختلف و  ...میتواند فضاهای شهری
را تبدیل به یک گالری هنری نماید و شهروندان را تشویق به
مشارکت میکند و از طریق یک تجربه مشترک هنری خاطرهای
جمعی صورت می پذبرد که حس تعلق را به همراه دارد
جشنواره نقاشی

جشنوارههایی با مناسبتهای مختلف در سال برگزار میگردد
نظیر جشنواره بادبادک که منظری موقتی را در بخشی از فضای
شهری ایجاد میکند .چنین رویدادی باهدف ایجاد شورونشاط،
ضمن قرار گرفتن کودکان در کنار بزرگساالن تجربهای جمعی
را رقم میزند .همچنین جشنوارههایی جهت معرفی جاذبههای جشنواره بادبادک (برج
جشنواره های گردشگری
فرهنگی و گردشگری مناطق مختلف بر پا میشود .این رویداد میالد تهران)
سبب در کنار هم قرار گرفتن اقوام مختلف میشود و نوعی
همبستگی گروهی ایجاد مینماید ،تجربهای مشترک که تعامل
بین افراد یک جامعه را تقویت ،خاطرهای جمعی را شکل میدهد.
واز این طریق حس تعلق را برای شهروندان به ارمغان میآورد.

فضاهای
باز شهری
و فضاهای
جشنواره مجسمههای عمومی
چوبی (محوطه باز
فرهنگستان هنر)
فضاهای
باز شهری،
فضاهای
عمومی

فضاهای
باز شهری،
فضاهای
عمومی

بازارچههای خیریه که بهصورت موقت و با اهداف نیکوکارانه
برگزار میشوند مناظر موقتی هستند که در مواقعی از سال چهره
فضاهای شهری و عمومی را تغییر داده و نوعی از سرزندگی
را به ارمغان میآورند .شهروندان باهدف مشترک نیکوکارنه در
تجربهای مشترک مشارکت میکنند .این همبستگی در نیکوکاری
و احساس رضایت فردی در مشارکتی گروهی خاطرهای جمعی را
به وجود میآورد و سبب تقویت حس تعلق میگردد.

هویت شهر

نمایشی

جشنوارههای فرهنگی و گردشگری

نوع منظر

هنری-
فرهنگی

جشنوارههای هنری

6

5

بازارچه خیریه محک

نحوۀ تأثیر

*

*

*

خاطره جمعی احساس
تعلق
*

*

*

*

*

اجتماعی
تعامالت
ارتقاء
موقت بر
تأثیر
تحلیلی بر ساز و کار
رویکردی
تابستان 1390
بهار و
پنجم/
منظر سال
هشتم/
شماره
شهر
هویت
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لقایی،
حسنعلی
دکتر
قصابانی،
دکتر
1390دکتر فرح حبیبهویت شهر
تابستان
بهار ،
پنجم/
چشمه سال
مریمهشتم/
شماره
اقتصادی

تفریحی

سیاسی

ورزشی

یکی از رویدادهای مرسوم در فضاهای شهری بازارهای موقتی هستند که درگذشته رواج
بیشتری داشتند .امروزه نیز به شکلهای مختلف می نوان شاهد برپایی چنین بازارهایی
بهصورت هفتگی در فضاهای شهری و محلی بود .مناظری موقت که ضمن اینکه فعالیت
اقتصادی را برای برخی از شهروندان به همراه دارد سبب ایجاد تعامالت اجتماعی و
سرزندگی در فضای عمومی میشود و تجربه مشترکی دیگری از حیات جمعی را شکل
میدهد و سبب تقویت حس تعلق میشود.

کافه های موقتی کنار پیاده روها ،کافه های فصلی کنار رودخانه ها و سواحل ،جذابیتی را
برای فضاهای عمومی به همراه دارند .مهم ترین جذابیت کافه های کنار پیاده رو همواره
خود پیاده رو و در نتیجه دید به زندگی شهری بوده است و اکثر صندلی های کافه ها بر این
اساس چیده می شوند .منظر موقت ایجاد شده سبب می شود مردم ناخودآگاه جذب فعالیت
ها و حضور مردم دیگر می شوند .و فرصتی جهت رها شدن از تنش های روزمره ،گذران
اوقات فراغت ،تعامالت اجتماعی و گردهمایی افراد و گروه های مختلف را فراهم می نماید.

همواره فضاهای شهری بستری برای بزرگترین رویدادهای سیاسی بوده اند شورش ها،
تظاهرات ،انقالب ها همه در فضاهای شهری رخ داده اند و مناظری موقتی را ایجاد کرده
اند .با چشم پوشی از رویدادهایی که تأثیرات مخربی بر جای گذاشته اند روی دادهایی
مد نظر است که به وفاقی ملی رسیده اند و همبستگی اجتماعی ایجاد کرده اند .هر
سال در ایران از طریق برگزاری راهپیمایی ها و همایش هایی سال روز این وقایع مهم
ملی – سیاسی گرامی داشته می شود .شهروندان به همراه دولتمردان حضور به هم می
رسانند خاطره آن واقعه را در تجربه ای مشترک زنده نگه می دارند .منظری موقتی که
چهره فضای شهری برای مدت کوتاهی نسبت به روزهای عادی کامال دگرگون می کند
و سبب ایجاد سرزندگی می شود .بعضی از فضاهای شهری به عنوان بستر در این زمینه
کارکرد ویژه ای دارند.

فضاهای باز شهری

حضور
شهروندان،
هواداران
تیمهای
ورزشی،
ورزشکاران

متحرک

*

*

*

*

متحرک

*

*

*

*

تجربه
مشترک

*

*

*

*

احساس
تعلق

نحوۀ تأثیر
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سازههای
موقت ،مبلمان
جهت برپایی
غرفههای
موقت،
کاالهای
فروشی

حضور
و تجمع
فروشندگان و
شهروندان

حضور
و تجمع
شهروندان

حرکت
سازه های
و حضور
موقت ،پرچم
شهروندان ،و
ها و پالکارد
ها ،نوع پوشش برگزار کنندگان
ویژه شهروندان و نیروی
انتظامی

پرچمها،
سازههای
موقت،
پوششهای
موقت

نیمه ثابت

عناصر

پیاده روها ،فضاهای سایبان ها،
باز شهری ،کناره میز و صندلی
ها ،سازه های
های ساحلی
موقت

فضاهای شهری

پارکها،
فضاهای شهری،
استادیومهای
ورزشی و ...

ثابت

هویت شهر

قلمروگرایی توسط
هواداران دو تیم رقیب
در استادیوم فوتبال

همایش پیاده روری

راهپیمایی  22بهمن

رویدادهای ورزشی و یا رویدادهای مرتبط با آن ،در دورههای زمانی مختلف در بستر شهر
قابلمشاهده هستند .مناظر موقتی که گاه بهصورت روزانه در قالب ورزشهای همگانی
در صبح در پارکهای شهری میتوان دید .و یا همایشهای پیادهروی در مناسبتهای
ویژه .قبل و بعد از مسابقات ورزشی مهم بهویژه فوتبال و مسابقات ملی چهره شهر محل
برگزاری مسابقات و یا سایر شهر به دایا منظر موقتی که توسط هوادارن و با استفاده از ورزش صبحگاهی در
پرچمها و پالکاردها و پوشیدن لباسهای مخصوص ایجاد میشود تغییر مییابد و بعد فضای پارک
از مسابقات گاهی کارناوالهای شادی در فضاهای شهری به راه میافتند .در رابطه با
استادیومهای ورزشی الوسون ( )1391بیان میکند ،اثر رویداد بر مکان با وارد شدن به
یک استادیوم فوتبال که از قبل با آن آشنا بودهاید و اکنون خالی از تماشاچی است ،مشخص
میشود .هواداران هر گروه در سمتی از حول تجربهای مشترک گرد هم میآیند با استفاده
از عناصر مرتبط با تیم خود نوعی قلمرو گرایی را پدید میآورند و تقابل هواداران دو تیم
نوعی از تعامل را میان همتیمیها و تیم رقیب به همراه دارد .این رویدادها خاطره جمعی
منظر موقت بعد از
و حس تعلق را به همراه دارد.
مسابقات ورزشی

نمونه
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نوع
منظر

بازارهای هفتگی و دوره ای

همگانی

کافه های موقتی و
فصلی

بزرگداشت سالروز پیروزی انقالب،
سالروز دفاع مقدس ،سالروز  13آبان،

استادیوم های
ورزشی

قبل و
بعد از

همایشهای
پیادهروری

ورزشهای

اجتماعی
تعامالت
ارتقاء
موقت بر
تأثیر
تحلیلی بر ساز و کار
رویکردی
تابستان 1390
بهار و
پنجم/
منظر سال
هشتم/
شماره
شهر
هویت

نتیجهگیری

فهرست مراجع

جمعی در ان روایت میشــود ،عرصهای است که بهواسطه کالبد و رخدادهای

 .2الکســاندر ،کریستوفر .)1387( .زبان الگو :شهرها( .ک .رضا ,مترجم) تهران :مرکز

پیشبینیشده و پیشبینینشــده منظری را به نمایش میگذارد که بهواسطه

مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری.

حضــور انســان و فعالیتهایش این کنش متقابل بهصورت تعامل انســان با

 .3بهزادفر ،مصطفی ،و طهماســبی ،ارسالن .)1392( .شناسایی و ارزیابی مؤلفه های

محیط شــهری و تعامل با سایرین است .فضای شــهری بهصورت منظر به

تأثیرگذار بر تعامالت اجتماعی؛ تحکیم و توســعه روابط شــهروندی در خیابان های

کیفیتی قابلادراک برای شــهروندان تبدیل و تأثیرگذار میشود .چنانچه این

شهری :نمونه مورد مطالعه سنندج .باغ نظر.28-17 ,)25(10 ،

کیفیــت در بازههای زمانی کوتاه و بهصــورت موقت صورت پذیرد ،عالوه بر

 .4تبریزی ،امید؛ مختاباد امرئی ،سید مصطفی وفیضی ،محسن .)1391(.اثرات طراحی

بستر و کالبد ثابت شامل عناصر و عواملی موقتی است که منظری موقت پدید

فضاهای شهری و معماري جمع گرا بر تعامالت و ارتباطات اجتماعي .نشریه مدیریت

مــیآورد .مناظر موقت به دلیل ایجاد تغییر در منظر دائمی شــهر ،فضا را در

شهری.257-271 ،13 )37( ،

قالب چشــماندازهایی متغیر صوری مینمایند و نوعی تباین فضایی را صورت

 .5تی وود ،جولیــا .)1379( .ارتباطات میان فردی :روانشناســی تعامالت اجتماعی.

میدهند .طبق بررسی مصادیق ،مناظر موقت در قالب یک رویداد ،تسهیالت

تهران :انتشارات مهتاب.

موقت ویژهای برای شــهروندان در جهت رویارویی با مناظر و تجربیات جدید

 .6حبیب ،فرح .)1385( .کند و کاوی در معنای شکل شهر .نشریه هنرهای زیبا(،)25

فراهم مینمایند .ازاینرو میتوان نتیجه گرفت:

.14-5

 -منظــر موقت نقش یــک محرک را ایفا میکند کــه کنشهای اجتماعی

 .7حبیب ،فرح .)1387( .کالبد شهری :بازیابی مفهوم شهروندی از تعامل اجتماعی با

آگاهانه و ناآگاهانه را به همراه دارد.

رویکرد ارتقاء کالبدی فضاهای شهری .مسکن و محیط روستا(.13-2 ،)121

 -شــهروندان جذب فعالیتها و حضور مردم میشوند و این روندی است که

 .8حبیب ،فرح ،نادری ،سید مجید ،جهانشــاهلو ،لعال ،و فروزانگهر ،حمیده.)1391( .

خود را تقویت میکند.

سنجش چارچوب ارزيابي سرمايه اجتماعي در ساختار شهر با تاكيد بر نقش فضاهاي

 -بهواســطه تجربه و حضوری مشــترک ضمن تعامل میان افراد آشنا ،افراد

عمومي (مطالعه موردی :شهر تهران) .هویت شهر.14-5 ،)12(،

تشــویق به تعامل با افراد غریبه میشوند و نحوۀ قرارگیری عناصر موقت این

 .9راپاپورت ،اموس .)1391( .معنی محیط ســاخته شــده؛ رویکــردی در ارتباط غیر

کنش اجتماعی را تقویت میکند.

کالمــی( .دکتر فرح حبیب ،مترجم) تهران :انتشــارات ســازمان فناوری اطالعات و

 -نوعی نمایش شــهری پدید میآید که شهروندان در آنهم بازیگرند و هم

ارتباطات شهرداری تهران.

تماشاگر .اوقاتی خاطره ساز رقم میخورد و خاطرهای جمعی شکل میگیرد.

 .10شــوای ،فرانسواز .)1375( .شهرسازی ،تخیالت و واقعیات( .س .حبیبی ،مترجم)

 -کیفیت منحصربهفرد هر یــک از مناظر موقت و تباین فضایی ویژهای که

تهران :موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.

سبب ادراک محیطی متفاوت میشود ،حس تعلق را افزایش میدهد.

 .11فکوهی ،ناصر .)1383( .انسان شناسی شهری .تهران :نشر نی.

درمجموع این افزایش تعامل فرد با محیط و ســایر شهروندان ،افراد را تبدیل

 .12کالن ،گوردون .)1382( .گزیده منظر شهری( .منوچهر .طبیبیان ،مترجم) تهران:

به شهروندی فعال مینماید؛ مسئلهای که مدنظر بسیاری از معماران ،طراحان

انتشارات دانشگاه تهران.

و برنامه ریزان شــهری است .ازاینرو اگرچه مناظر موقت در ابتدا با طراحی

 .13گل ،یان .)1387( .زندگی در فضای میان ســاختمان ها( .سیما شصتی ،مترجم)

حرفهای غیر مرتبط به نظر میرسند ،بهعنوان ایدهای جدید و راهحلی متفاوت

تهران :سازمان انتشارات جهاد.

 .14گل ،یان5.
( .)1392شــهر انسانی( .دکتر علی غفاری ،مترجم) تهران :مؤسسه علم

معماران ،برنامه ریزان و طراحان شــهری قرار گیرد تا با ســازوکار مؤثرتری

معمار.

صورت پذیرد.

 .15گیدنز ،آنتونی .)1373( .جامعه شناسی( .منوچهر صبوری ،مترجم) تهران :نشرنی.

در ارتقــاء کیفیت محیط وزندگــی اجتماعی شــهروندان میتواند موردتوجه

 .16الوسون ،برایان .)1391( .زبان فضا( .علیرضا عینی فر و فؤاد کریمیان ،مترجم).

پی نوشتها

تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
1. Kyoto
2. Kibune

 .17لنگ ،جــان .)1381( .آفرینش نظریه معماری :نقش علــوم رفتاری در طراحی
محیط( .علیرضا عینی فر ،مترجم) تهران :انتشارات دانشگاه تهران.

هویت شهر

کنشی متقابل است .فضاهای عمومی شهر بهعنوان محیطی که داستان حیات

تهران :جاوید نو.

شماره سی و سوم /سال دوازدهم /بهار 1397

بــا توجه به آنچه که بیان گردید رابطۀ انســان و محیط پیرامونش بهصورت

 .1آشــیهارا ،یوشی نو با .)1391( .زیبا شناسی منظر شهر( .دکتر فرح حبیب ,مترجم)

 .18لینچ ،کوین .)1374( .سیمای شهر .تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
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